
به نظرم می آید که 
سریال در شبکه 
نمایش خانگی و اجرا 
در پلتفرم حتما باید 
متفاوتتر از ســریال 
در پخش هر شــبی 
تلویزیون باشــد. 

آیا کارگردان از ابتدا به شما گفت که 
این نقش برای حامد بهداد اســت 
و بعد نقش در نــگارش جلو رفت یا 
اینکه نقش نوشته شــده و کامل بود 
و در نهایت پیشــنهاد کارگردان این 

بازیگر بود؟
خیر، نقش نوشته شده بود و تنها حامد بهداد 
کاندید این نقش نبود. تــا آنجا که من اطالع 
دارم با چند شــخص دیگر هم برای آن نقش 
وارد مذاکره شــده بودند که یا فرصت نشده 
بوده، یا نتوانسته بودند هماهنگ کنند. درواقع 
همزمان با حامد بهداد ممکن اســت با یکی، 
دو نفر دیگر هم صحبت شــده باشد و اینطور 
نبوده که نقش برای بهداد نوشته شده باشد. 
البته طبیعتا در ادامه ی ماجرا وقتی که ایشان 
ظرافت های نقش را درآوردنــد ، ما را خیلی 
خوشحال کردند و ممکن اســت در ادامه ی 
روند نگارش تاثیر بازی ایشــان در مهندسی 
ســکانس هایی که امیر شــایگان حضور دارد 
لحاظ شده باشــد. درواقع ممکن است بعد از 
اینکه بازی حامد بهداد در این نقش و همچنین 
ظرافتهایی که ایشــان در بازی برای پرداخت 
این شــخصیت رعایت می کرد را دیدیم، در 
ادامه و در مهندسی بعضی سکانس ها با نگاهی 
به بازی بهداد روی مکث ها و دیالوگ ها تاکید 
کرده باشــیم اما قطعا ســریال قبل از ایشان 
نوشته شــده بود. یعنی این شــخصیت قبل 
از حضور ایشــان روی کاغذ خلق شده بوده  و 
یکی از پیشنهادهای اولیه و جدی کارگردان 
و تهیه کننده حامــد بهداد بود امــا در عین 
حال همانطور که گفتم اشــخاص دیگری هم 
پیشنهاد شده بودند و در نهایت به حامد بهداد 
رســیدیم و در حال حاضر الاقل من به شدت 
از این انتخاب خوشحال هستم که بقیه هم به 

نظر من در همین موضع هستند.
یک نکته ای وجود دارد که می خواهیم 
بدانیم به زعم شــما می توان از آن به 
عنوان ضعف فیلمنامــه ای یاد کرد یا 
خیر، خصوصا در حال حاضر که کار را 
دیده اید و آن این که گره به داستان 
کم اضافه می شود. چون شخصیت ها 
و بازیگرها جذاب هســتند مخاطب 
با آن ها پیش می رود امــا اینکه چند 
قسمت است که در همان گره سابق 
مانده و این خسیس بودن در اضافه 
کردن پیرنگ به نوعی ضعف به شمار 

می آید یا خیر؟
چند نکته دارد. اول اینکــه همانطور که گفتم 
در حال حاضر قســمت هایی که پخش می شود 
منطبق بر فیلمنامه ی ما نیســت. فیلمنامه ای 
که ما در مهندسی و در ابتدا درموردش صحبت 
کرده بودیم نوشته شــده بود و اگر طبق همان 
گرفته می شد قســمت ها حدودا شصت دقیقه 
بود. برای مثال پایان قســمت دوازده ســریال 
درواقع پایان قسمت ده ماست و در حال حاضر 
در پخش و تدوین دو قســمت از فیلمنامه جلو 
زده ایم. ممکن است این مساله باعث شده باشد 

تا احســاس کنیم که قصه کند پیش می رود و 
یا به همان پر تعلیقی که شــروع شده بود جلو 
نمی رود. بخشــی از آن هم ممکن است مربوط 
به فیلمنامه باشد، یعنی در بخش هایی که الزم 
بوده تا عالمت  ســوال هایی ایجاد شود با قدرت 
ایجاد نشده و این می تواند ضعف فیلمنامه باشد 
و حتما در کارهای بعدی باید بیشــتر رعایت 
شــود. من در حال حاضر بــا بازخوردهایی که 
دیده ام، درسی که از این کار می گیرم این است 
که در کارهای بعدی خــودم و کارهایی که در 
فیلمنامه شان نقش دارم، ســعی کنم تا نقش 
معما را در طراحی و پیرنگ قســمت ها فعال تر 
کنم. این هم به هر حال می تواند یک کاستی در 
فیلمنامه باشد و ادعا ندارم که این فیلمنامه هیچ 
کاســتی ای ندارد و همه چیزش درست است، 

خیر اینطور نیست. 
در اکثر سریال های ایرانی ما شاهد 
این هســتیم که اثر در قسمت های 
ابتدایی که به معرفی شــخصیت ها 
و داســتان می پردازد خیلی جذابیت 
ندارد و زمان می برد تا برای مخاطب 
جذابیت و کشش ایجاد کند. اما این 
سریال از قسمت اول به دل مخاطب 
نشست و با آن ارتباط برقرار کرد. این 
آغاز غیرمعمولی و تحســین برانگیز 

چطور شکل گرفت؟
همانطور که گفتم این مساله ریشه در مطالعه ای 
دارد که ما روی پایلوت های سریال های خارجی 
داشــتیم که از ابتدا دغدغه مان بــود، حداقل 
دغدغه ی شخصی من بود که چرا سریال های ما 
این کاستی را دارند. یک نگاه دمده و عقب افتاده 
در سریال وجود دارد که خیلی ها می گویند باید 
سه، چهار قسمت از آن بگذرد تا تازه موتورش 
راه بیفتد و روشن شود. اگر حتی فرض کنیم که 

این نگاه در پخش سریال های شبانه ی تلویزیون 
قابل دفاع اســت که از نظر من دیگر قابل دفاع 
نیســت، به دلیل اینکه مخاطب ما دیگر آنقدر 
فرصت و وقت اضافه ندارد که چهار، پنج قسمت 
از سریال را ببیند تا شخصیت ها معرفی شوند و 
موتور قصه گرم شود. به نظر من حداقل دو دهه 
است که از این حرف ها گذشته است. حاال این را 
اضافه کنید که این سریال قرار است در پلتفرم 
بارگذاری و دیده شود. به نظرم می آید که سریال 
در شبکه نمایش خانگی و اجرا در پلتفرم حتما 
باید متفاوت تر از ســریال در پخش هر شــبی 
تلویزیون باشــد. اتفاقا در حال حاضر برعکس 
است و در دو، سه قسمت اول است که تماشاچی 
پلتفرم تصمیم می گیرد تا این ســریال را ادامه 
دهد یا خیــر. اگر با آن نگاه گذشــته بخواهیم 
سریال نویسی و سریال سازی کنیم حتما بدون 
استثنا با شکست مواجه خواهیم شد. ناچاریم 
و همه ی همکاران من ناچارنــد تا در کارهای 
آتی شان در دو، سه قسمت اول خیلی محکم تر و 
دقیق تر جهان قصه را به تماشاچی معرفی کنند. 
یعنی قصه در الین های متفاوت شــروع شود، 
قهرمان و ضد قهرمان تعریف شود، شخصیت ها 
معرفی شوند، گویش، لحن و ادبیات کاراکترها 
مشخص شود و بفهمیم قصه چیست و درباره ی 
کیست. نویســنده باید همه ی این  موارد را در 
همان قسمت اول که به آن پایلوت می گویند و 
معموال تایم آن کمی بیشتر از قسمت های دیگر 
است تعریف کند. اساسا پایلوت نویسی و قسمت 
اول نویسی در سریال سازی مدرن یک جایگاه 
متفاوت تری به نسبت قسمت های بعد دارد. در 
شبکه هایی مثل نتفلیکس، HBO و غیره کسی 
که پایلوت یا قسمت اول را می نویسد حتما باید 
از تبحر و مهارت ویژه تری برخوردار باشد، نسبت 
به نویسنده های مکملی که در قسمت های بعد 

جایگاه ویژه


